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צוות התכנון

מ"תכנון ואדריכלות בעגלור, גלורדודי : תכנון•

הרטובאמתי: אדריכל אחראי

המנהלת להתחדשות עירונית, מ"חברה לפיתוח ירושלים בע, מוריה: ניהול•

AMCGחברת אביב , אידלשטיין-פסלריעל : ניהול פרויקט•

AMCGחברת אביב , חן נאור: פרוגרמה•

שלומי מערבי: שמאות•

חברת אשחר, רותם ליסאי, דפנה בן ברוך: שיתוף ציבור וליווי חברתי•



שכונת ארמון הנציב

שכונת ארמון הנציב:  מיקום

30209:     גוש

,  28, 22-25, 20, 10-19, 6, 4: חלקות

30 ,33 ,50-52 ,64-68 ,75

דונם50-כ:   שטח



ארמון הנציב/ ט "מתחם י

ד"יח485, קומות4-5, מרביתם בזוגות, מבנים24

"(פים"שפ)"חניה במגרשי חניה מוצמדים 

בראזני' רח



–ט "מתחם י
תכנית אב  

'מזרח-תלפיות'



/ ט "מתחם י
נספח המתחמים



נספח מבנה שכונתי/ ט "מתחם י



לקביעת מאפייני הבינויהתכניתהוראות / ט "מתחם י



עיקר נתוני התכנון–ט "מתחם י

.ד"יח485דונם ובו 50-מתחם בשטח של כ•

'בינוי-פינוי'תכנית התחדשות עירונית במסלול •

1:3.5: מכפיל מוערך•

(קיימות ונוספות)ד "יח1,700-לככ תכנית "סה•

ד"יח1,450-לכניתן פתרון התכניתבתחום •

ד"יח300-לכנדרשת קרקע משלימה •



קרקעיעודי–ט "מתחם י

(דונם)שטח 

על פי החלקותע"התבעל פי ייעוד קרקע

30.526.8מגורים

10.211.3דרכים וחניות

0.60.5מסחר

6.510.4שבילים/פ"שצ

21.8צ"שב

50.8*49.8כ"סה

ע"התבפי -לקוח משטחי מגרשים על* 



על רקע חלקותפים"שפ–ט "מתחם י



מתחמים-חלוקה מוצעת לתת–ט "מתחם י

ראו חלוקת שטחים באקסל

'מתחם א-תת

'מתחם ב-תת

'מתחם ג-תת

בראזני' רח



סיכום–ט "מתחם י

'מתחם ב-תת

'מתחם ג-תת

'מתחם א-תת
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מכפילד מוצעות"יחד קיימות"יח

1544803.1'מתחם א

1714702.7'מתחם ב

1605003.1'מתחם ג

0250'מתחם ד

0170*'מתחם ה

3.0*****4851,870כ"סה

('ד)כ שטח "סה ייעוד

48.91 מגורים

10.7 מעברים+ פ"שצ

11.68 צ"שב

8.00 דרך מאושרת

79.28 כ"סה

י"רמלשיווק על ידי * 

(ר"מ35-45)יחידות זעירות 160-כולל כ**

לא כולל הקרקעות המשלימות*** 



'מתחם א-בינוי תת–ט "מתחם י

'מתחם א-תת

מכפילד מוצעות"יחד קיימות"יח

1544803.1

כ"סהמעברים+ פ"שצצ"שבמגורים

10.74.63.719

נטוברוטוצפיפות

8.1קיימת

25.344.9מוצעת
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'מתחם ב-בינוי תת–ט "מתחם י

'מתחם ב-תת
מכפילד מוצעות"יחד קיימות"יח

1714702.7

נטוברוטוצפיפות

11.6קיימת

3254מוצעת
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22 22

כ"סהמעברים+ פ"שצצ"שבמגורים

8.72.73.314.7



'מתחם ג-בינוי תת–ט "מתחם י

'מתחם ג-תת

מכפילד מוצעות"יחד קיימות"יח

1605003.1

נטוברוטוצפיפות

8.2קיימת

19.847.8מוצעת
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כ"סהמעברים+ פ"שצצ"שבמגורים

10.74.63.719



'מתחם א-בינוי תת–ט "מתחם י

–' מתחם ד-תת
קרקע משלימה

מכפילד מוצעות"יחד קיימות"יח

0250-

נטוברוטוצפיפות

קיימת

25מוצעת
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כ"סהמעברים+ פ"שצצ"שבמגורים
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ט תלפיות מזרח"תכנית מתחם י
פרוגרמה לשירותי ציבור

2019יוני 



רקע▪

העבודהתפיסת▪

מוצאהנחות-פרוגרמתייםצרכים-ביקוש▪

מוצעמצב–ציבורלשירותיפרוגרמתייםביקושים▪

במרחבציבורשירותי-קייםמצבהיצעניתוח▪

היצע-ביקושמאזן-פרוגרמתייםצרכים▪

עקרוניותהמלצות▪

מבנה העבודה



מזרחתלפיותשכונת

מזרחית–מובחנותשלוחותלשתיומחלוקתירושליםהעירשלמזרחי-הדרוםבחלקהממוקמת
מגדירהאשרעירוניתלהתחדשותאבתכניתלשכונהנערכתהאחרונותבשנים.ומערבית
מאפשרתהכולבסך.לגביהםמפורטותתכניותלהכנתשונותהנחיותונותנתלפיתוחמתחמים
.(התכנוןשלמחדשבחינהתידרשזהלהיקףמעבר)ד"יח3,000שלראליתתוספתהתכנית
מובחנת,(2016)תושביםאלף15.5כמונההשכונהכיעולהבתכניתהקייםהמצבמניתוח

+(60בני22%-כ)וקשישיםמבוגריםבריבויומתאפיינתהבינונימהמעמדחילוניתכשכונה
אוכלוסייה,רביםעוליםכוללתהשכונהאוכלוסייתכןכמו.(18גילעדבלבד23%)ילדיםומיעוט

.והחרדיהערבימהמגזריםומיעוט,האחרונותבשניםאליההמהגרותלאומיתדתית

ט"ימתחם

המתחם.המזרחיתהשלוחהשלהדרומיבחלקהממוקם.לשכונההאבבתכניתמוגדרהמתחם
.קשישיםלצדילדיםשלגבוהבשיעורהמתבטא,השכונהלכללביחסדמוגרפיבאיזוןמאופיין

גבוההוחברתיתפיזיתרגישותובעלבשכונהביותרהנמוךכלכלי-החברתיהדרוגבעלהמתחם
משאביםבהשקעתתעדוףלקבלראויאשרמיוחדכמתחםאופייןגםלאלהבהתאם.יחסית

.המפורטתכנונובתהליךציבוריים

פרוגרמתיותמוצאנקודת–ט"ימתחם
משקוגודל(ר"מ74עלהעומד)השכונתימהממוצע(ר"במ)קטנותדירותכוללבמתחםהבינוי
נמוךבעלותבשיעורמתאפייןכןכמו.(ד"ליח2.9עלהעומד)השכונתימהממוצעגדולהבית
שלפרצלציה-רהבמסגרתאשרפים"ושצצים"שבמספרבמתחם.ציבוריתבבעלותדירותוריבוי

ס"ביהקמת:זהובכלל,עבורוהפרוגרמתיתהתשתיתאתלספקאמורים,המפורטתהתכנית
.יוםומעונותילדיםגני,קטןיסודי

רקע
מזרחתלפיותשכונת



תפיסת העבודה
2ניתוח לשלב מיון 

הנחיות מינימום בתכנית  
מזרח-האב תלפיות

היצע שטחי הציבור הקיימים

מאזן ביקוש והיצע

צרכים פרוגרמתיים  –ביקוש 
ד בתכנית"יח1250עבור תוספת 

פרוגרמתיותהמלצות



הנחות מוצא-צרכים פרוגרמתיים  -ביקוש 

ספר-ובתיעירונייםכללשירותיםלהוציא,בתחומההציבורצרכימלואאתלספקצריכהשלוחה/אונהכל-השכונהרמת•

אזורי-ועלשכונתיכללמענהשמספקיםיסודיים-על

)4במכפילקיימותד"יח450)ד"יח1800––בתכניתהדיוריחידותמספר•

מגווןדירותתמהילהכוללת(מדרוםמפותחיםלאשטחיםבתוספת)עירוניתלהתחדשותבמתחםלתכניתהתייחסות•

קטנותדירות25%שלומינימום

.החינוךשירותיכללחישובעבורנפשות3.5-ממוצעביתמשקגודל•

.האבלתכניתבהתאם2.2%-ממוצעתלמידיםשנתוןגודל•

50%–המסורתשומרישיעור•

.לנפשר"מ2.5–האבותכניתהעירייהלדרישותבהתאם-פ"שצ•

עירוניתבהתחדשותנדרשתלא-עירונייםכללשירותיםהקצאת•

ד"יח250–השלמהשטחי•



מצב מוצע–צרכי ציבור נדרשים בתחום התכנית 
(הקצאה נדרשת)ביקוש סוג הקצאה

הערות
מוסדותסוג מוסד

שיעור  

השתתפות

שנתונים  

משתתפים

כ תושבים  "סה

משתתפים

יחידות  ' מס

נדרש

' נתון מעוגל מס

יחידות נדרש

שטח קרקע  

( דונם)ייעודי 

50%3מעון יוםרווחה
214.83 10.74 11.00 

'ד2-3
בהעדר אפשרות לספק מענה בקרקע ציבורית ניתן לבחון 

שילוב של מעון אחד כשטח בנוי במגורים

100%3גן ילדים  חינוך
429.66 14.32 14.00 

'ד5.2-5.6
בהעדר אפשרות לספק מענה בקרקע ציבורית ניתן לבחון 

שילוב של חלק מהגנים כשטח בנוי במגורים

100%6יסודיחינוך
859.32 31.83 32.00 9.60 

הקצאה חלקית  : כתות18-הקצאת הקרקע מתאימה ל*
כתות ומכאן 12תכנית האב הסתפקה ב. מהביקוש

שמדובר בפתרון משופר ביחס לתכנית האב

100%6יסודי-עלחינוך
859.32 31.83 32.00 12.80 

פיזור בבתי ספר שכונתיים ועירוניים

בריאות
לבריאות  . ת

המשפחה
33%6

283.58 1.42 1.00 
ישולב בשטחים המיועדים לשירותי חינוך-

בריאות
מרפאה 

ר "מ* שכונתית
100%

כלל 

 651.00 651.00 6,510.00האוכלוסיה
ישולב בשטחים סחירים-

תרבות  

וקהילה
40%מרכז קהילתי

כלל 

 1.00 0.52 2,604.00האוכלוסייה
-

49%בית כנסתדת
כלל 

 12.00 11.70 1,594.95האוכלוסיה
-

ניתן לשלב חלק  (. כולל מגורים)ישולב בשטחים סחירים 
קטן בשטחים המיועדים לשירותי חינוך 

0.35%מקווה טוהרהדת
נשים  

מסורתיות  

בגיל פריון
22.79 0.99 1.00 

-

מומלץ לשלב במקווה הכולל מספר בורות טבילה מחוץ 
במידה ויידרש בשטח התכנון ישולב  . לתחום התכנית

מעון ילדים/בשטחים המיועדים לגן
כלל האוכלוסייהאולם ספורטספורט

ישולב בשטחים המיועדים לשירותי חינוך
כלל האוכלוסייהמגרשי ספורטספורט  

(  מעוגל)מרחב ציבורי פתוח 

ר רצויה  "כ הקצאה מ"סהר"הקצאה לנפש מ

(פ"שצייעוד שאינו /דונם בתשתית קשיחה3-מהם כ)דונם 2.516



מגורים/קרקע ייעודית ושטחים סחירים-המלצה לפריסת שירותי חינוך 

מוסדות' מס
שטח קרקע ייעודי  

(  דונם)
המלצות/הערות

'ד111
כתות נוספות  6. כתות5מעון יום של 

ישולב במתחם בית . משולבות במגורים

מועדון קשישים/טיפת חלב/כנסת

'ד1.5(צ"חט4)+4

כתות נוספות  3-4. גנים באשכול יחיד4

כתות  6-7-ס היסודי ו"במתחם ביה

ניתן לשלב באשכול  . משולבות במגורים

גם פונקציה קהילתית נוספת

'ד247.2

כתות נוספות  C .8כתות בדגם 24

במגרש יינתן מענה גם . ברחבי השכונה

המגרש יכלול גם מרכז  . צ"חטכתות 3-ל

ס"קהילתי כחלק מביה

התכניתלא בתחום . ברחבי השכונה00

שטח סחיר/ משולבים במגורים בקרקע ייעודית

שירות
מוסדות  ' מס

כ"נדרשים בסה

11מעון יום

14גן ילדים 

32יסודי

32יסודי-על

מוסדות' מס
ר בנוי  "מ

נדרש
הערותת

ר"מ880מעון יום

(.  3+3)כתות בשני מעונות 6

ר  "מ305+ ר "מ440כל מעון 

חצרות

ר"מ780גן ילדים 
. כתות משולבות במגורים6

.השטח הבנוי לא כולל חצרות

כ צרכים"סה

'ד9.7 ר"מ1660כ  "סה



שירותי ציבור במרחב-ניתוח היצע מצב קיים

ט"גבול מתחם יבמרחב השכונתי( מוכלל)קיים צ"שב
במרחב השכונתיפ"שצ



מסקנות והמלצות עקרוניות

כיתות24בןיסודיספרביתהקמת•

למקסםבכדיהטופוגרפיהאתלנצליש.(כתות12)השכונתיתהאבבתכניתהנדרשלמינימוםביחסמשופרכמענה
.בפועלתכסיתולצמצםחוץשטחי

–המתחםברחבימפוזרבאופןגןכתות14הקמת•

.מגוריםמבנישלקרקעבקומותחלקםאתלתכנןניתן

-יוםמעונות3הקמת•

.מגוריםמבנישלקרקעבקומותמהםשנייםלתכנןניתן

למתחםהסמוך(פ"והשצ)המרחבאלוקישוריותנגישותיצירתוכןאפקטיבייםפתוחיםציבורשטחיהקצאת•

.הקייםלמצבביחסהציבוריהמרחבשלמשמעותישיפור

לצורכיצ"שבעםובהשתלבותמגורים,סחיריםשטחיםבמסגרתוקהילהספורט,דת,בריאותשירותישילוב•
חינוך

.ט"ילמתחםמדרוםהדופןצמוד"ההשלמה"בשטחצ"שב/פ"שצתוספתאפשרותבחינת•


